
Uchylenie dyrektywy 83/515/EWG i 11 nieaktualnych decyzji w dziedzinie 
wspólnej polityki rybołówstwa * 

P6_TA(2009)0350 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego decyzji Rady uchylającej dyrektywę 83/515/EWG i 11 nieaktualnych decyzji 
w dziedzinie wspólnej polityki rybołówstwa (COM(2009)0088 – C6-0094/2009 – 2009/0022(CNS)) 

(2010/C 212 E/35) 

(Procedura konsultacji) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2009)0088), 

— uwzględniając art. 37 i art. 300 ust. 2 i ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy których Rada 
skonsultowała się z Parlamentem (C6-0094/2009), 

— uwzględniając art. 51 oraz art. 43 ust. 1 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A6-0203/2009), 

1. zatwierdza wniosek Komisji; 

2. zwraca się do Rady, jeśli uzna ona za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, 
o poinformowanie go o tym fakcie; 

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeżeli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do wniosku Komisji; 

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji. 

Uchylenie 14 nieaktualnych rozporządzeń w dziedzinie wspólnej polityki rybo 
łówstwa * 

P6_TA(2009)0351 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Rady uchylającego 14 nieaktualnych rozporządzeń w dziedzinie 

wspólnej polityki rybołówstwa (COM(2009)0089 – C6-0095/2009 – 2009/0024(CNS)) 

(2010/C 212 E/36) 

(Procedura konsultacji) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2009)0089), 

— uwzględniając art. 37 Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem 
(C6-0095/2009), 

— uwzględniając art. 51 oraz art. 43 ust. 1 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A6-0202/2009),
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1. zatwierdza wniosek Komisji; 

2. zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, 
o poinformowanie go o tym fakcie; 

3. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne 
wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji; 

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji. 

Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) * 

P6_TA(2009)0352 

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (EFRROW) (COM(2009)0038 – C6-0051/2009 – 2009/0011(CNS)) 

(2010/C 212 E/37) 

(Procedura konsultacji) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2009)0038), 

— uwzględniając art. 36 i 37 Traktatu WE, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6- 
0051/2009), 

— uwzględniając art. 51 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz opinie Komisji Budżetowej, jak 
również Komisji Rozwoju Regionalnego (A6-0259/2009), 

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji; 

2. stwierdza, że nie ma pewności co do dostępności marginesów w ramach działu 2; podkreśla, że 
finansowanie planu naprawy gospodarczej nie powinno stwarzać zagrożenia dla przyszłych zapotrze
bowań w tej kategorii wydatków; opowiada się raczej za wykorzystaniem marginesów z zamkniętych 
już lat budżetowych; 

3. przypomina, że kwota roczna zostanie ustalona w ramach rocznej procedury budżetowej, zgodnie 
z postanowieniami pkt 38 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. ( 1 ). 

4. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 traktatu WE; 

5. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu 
przyjętego przez Parlament; 

6. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne 
wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji; 

7. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.
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( 1 ) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1. 

Środa, 6 maja 2009 r.


